
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  พลอากาศเอก มานัต วงษวาทย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมคณะ เดินทางมา   

ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๘ ข/ค(F-5 E/F)         

โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเปนใย ผูบั งคับการกองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ                

ระหว างวันที่  ๑๐  – ๑๑  มิ ถุนายน  ๒๕ ๖๓  ณ  ท าอากาศยานทหาร กองบิ น  ๒ ๑                       

จังหวัดอุบลราชธานี 

ตอนท่ี ๑ 

ตอนท่ี ๒ 

8 DAYS BEFORE LAUNCH … NAPA-1   

 

  



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                   หนา  ๒   

โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารรองศูนยดำรงธรรม                                           

ขอปลดกอนกำหนดเน่ืองจากไดรับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท 

 
 จากกรณีมารดาของ พลทหาร ประจักษ  แกวคงธรรม สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ อำเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา เขารองตอศูนยดำรงธรรมจังหวัดตรัง ถามหาสาเหตุท่ีทำให พลทหาร ประจักษ ฯ ไดรับบาดเจ็บ

ขณะประจำการ พรอมขอใหปลดประจำการเนื่องจากเปนผูพิการและมีอาการทางจิตเภท นั้น 

 พลอากาศโท พงษศักด์ิ  เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยวา สำหรับ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ไดตรวจสอบไปยังกองบิน ๕๖ ซึ่งเปนหนวยตนสังกัดแลว ขอเท็จจริงคือ พลทหาร ประจักษ ฯ เปน

ทหารกองประจำการรุนป ๒๕๖๐ ผลัดท่ี ๒ บรรจุเขาประจำการเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากนั้นไดขาดราชการ 

ต้ังแตวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ หนวยตนสังกัดพยายามติดตามตัว แตไมมารายงานตัวตามกำหนดจึงจำหนายหนีราชการ 

ตอมามารดาของ พลทหาร ประจักษ ฯ ไดนำตัวกลับมาสงตนสังกัด เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางกองพันฯ ได

ปฏิบัติตามระเบียบการรับตัวโดยสงตัวไปใหแพทยโรงพยาบาลกองบิน ๕๖ ตรวจรางกายและสารเสพติด พบวา พลทหาร 

ประจักษ ฯ มีอาการผิดปกติในลักษณะอาละวาด โวยวาย และระแวงคิดวาจะมีคนมาทำราย  

 จากความผิดฐานหนีราชการ ต้ังแตวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมหนีราชการ ๒๘๘ วัน 

ตนสังกัดจึงต้ังคณะกรรมการสอบสวน และนำเรียนผูบังคับบัญชาขออนุมัติใหลงทัณฑ พลทหาร ประจักษ ฯ โดยการจำขัง

ตามระเบียบการลงทัณฑของทางราชการ โดยระหวางจำขังอยูท่ีเรือนจำ พลทหาร ประจักษ ฯ ยังคงมีอาการผิดปกติและมี

แนวโนมจะกำเริบรุนแรงข้ึน  

 นอกจากนั้นยังไดพยายามหนีออกจากเรือนจำ ๒ ครั้ง ซึ่งเปนสาเหตุของอาการบาดเจ็บ โดยครั้งแรกไดปนรั้ว

เรือนจำแลวเกี่ยวลวดหนามทำใหเกิดแผลท่ีศีรษะและบริเวณรางกาย ครั้งท่ีสองไดกระโดดออกจากหนาตางหองน้ำ ทำให

เกิดการบาดเจ็บท่ีขาและมีแผลบริเวณกน ซึ่งทางเรือนจำไดนำตัวไปรักษาและลางแผลท่ีโรงพยาบาลกองบิน ๕๖ อยาง

ตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน พลทหาร ประจักษ ฯ เริ่มมีอาการทางจิตเภทรุนแรงข้ึน เหมอลอย ไมปฏิบัติภารกิจประจำวัน 

นอนนิ่งอยูกับท่ี อุจจาระปสสาวะไมรูตัว ทำใหแผลเกิดการติดเช้ือ ตนสังกัดจึงไดสงไปทำการรักษาทางจิตเภทท่ี

โรงพยาบาลหาดใหญ ตามสิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง โดยมีบันทึกการรักษาและใบนัดจากแพทยเปนลายลักษณอักษร 

 ตอมาตนสังกัดจึงติดตอญาติเพื่อหารือถึงแนวทางการรักษาโรคทางจิตเภท ซึง่ญาติไดขอรับตัวกลับไปทำการรักษา

ท่ีภูมิลำเนาคือโรงพยาบาลตรัง ตนสังกัดจึงไดจำหนายโทษเปนปวยนอก ครั้งท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้นไดจำหนายปวยนอกและลากิจอีกหลายครั้งเพื่อทำการรักษาและใหญาติไดดูแลใกลชิด ซึ่ง

ทราบวาระหวางนั้นทางญาติไดให พลทหาร ประจักษ ฯ อุปสมบทอยูระยะเวลาหนึ่ง 

 ท้ังนี้ ขอยืนยันวาอาการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับ พลทหาร ประจักษ ฯ เกิดจากการกระทำของตนเองเนื่องจากอาการ

ทางจิตเภท ซึ่งสามารถยืนยันไดจากประวัติการรักษาและพยานบุคคลซึ่งเปนเจาหนาท่ีเรือนจำและผูถูกลงทัณฑในหวงเวลา

เดียวกันนั้น อยางไรก็ตาม กองทัพอากาศไดดูแลชวยเหลือและรักษาพยาบาล พลทหาร ประจักษ ฯ เปนอยางดี อีกท้ังยังได

พิจารณาอนุโลมกฎขอบังคับตาง ๆ เปนกรณีพิเศษตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งเช่ือวามารดารับทราบทุกอยาง สวนขอเรียกรอง

ใหนำปลดประจำการกอนครบกำหนดเวลารับราชการซึ่งทางญาติอางเหตุผลวาเปนผูพิการนั้น ขอใหนำเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

มาติดตอตนสังกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดทหารกองประจำการตอไป 



วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                             หนา  ๓ 

กองบิน ๒๑ ใหการตอนรับคณะองคมนตร ี

         
 นาย จรัลธาดา กรรณสูต และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นาวาอากาศเอก 

วิทวัส ครองธานินทร เสนาธิการกองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ทาอากาศยานทหาร                

กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธาน ี

รองเสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมและรวมรับฟงบรรยายสรปุ                                  

โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒ ณ กองบิน ๕ 

       

 พลอากาศโท ธนศักด์ิ เมตะนันท รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะกรรมการบริหารโครงการปรับปรุง      

ขีดความสามารถ บ.จธ.๒ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรวมรับฟงบรรยายสรุป ณ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว 

สวรรคสรรค ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

รวมใจไทยปลูกตนไม เพ่ือแผนดิน" สบืสานสู ๑๐๐ ลานตน ณ กองบิน ๒ 

           
 พลอากาศโท อนุชา ผลโภค ผูอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอำนวยการ        

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะรวมปลูกตนไมและปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส     

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตช่ือ"รวมใจไทยปลูกตนไม เพื่อแผนดิน" สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน โดยมี       

นาวาอากาศเอก นภสินธุ อินแสน รองผูบังคับการ กองบิน ๒  ผูแทนผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 

 



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                หนา ๔ 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตรยิาธิราช มอบไขไกใหแกกำลังพล 

           
      พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช            

ผูแทนผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มอบไขไก จำนวน ๒๒๐ แผง ใหแกลูกจางประจำ 

พนักงานราชการ และจางเหมาบริการ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส                 

COVID-19 เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและชวยเหลือประชาชน ณ กองบิน ๔๑ 

                          
     นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผูบังคับการกองบิน ๔๑ พรอมดวยคุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแมบาน

ทหารอากาศ กองบิน ๔๑ รวมทำการมอบปูนซีเมนตสำหรับกอสราง จำนวน ๔๐๐ ถุง เพื่อชวยเหลือโรงเรียน                  

ในการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนสังวาลยวิทยา ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและชวยเหลือประชาชน                      

ประจำป ๒๕๖๓ โดยมี นายพลภัทร อัชนคัมภีร ผูอำนวยการโรงเรียนสังวาลยวิทยา เปนผูทำการรับมอบ เมื่อวันท่ี ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสังวาลยวิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

พิธีเปด "โครงการ การพัฒนาพ้ืนที่การทองเที่ยวเขตทหารตนแบบเพ่ือสงเสริม                           

การลดปจจัยเสีย่งเหลาบุหรี่" ณ กองบิน ๕ 

     

 นาวาอากาศเอก ชยศว สวรรคสรรค ผูบังคับการกองบิน ๕ เปนประธานในพิธีเปด "โครงการ การพัฒนาพื้นท่ี

การทองเท่ียวเขตทหารตนแบบเพื่อสงเสริมการลดปจจัยเส่ียงเหลาบุหรี่" โดยกองบิน ๕ รวมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร (นิดา) และ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูและการจัดการ

พื้นท่ีเพื่อลดปจจัยเส่ียงเหลาบุหรี่ สำหรับบุคลากรในพื้นท่ีการทองเท่ียวเขตทหารตนแบบ เพื่อสรางจิตสำนึกและเขาใจ

บทบาทตนเอง ในการลดปจจัยเส่ียงเหลาบุหรี่ เพื่อปองกันและลดความเส่ียงจากเช้ือไวรัส COVID-19 เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน 

๒๕๖๓ ณ หองดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  



วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                             หนา  ๕ 

กองบิน ๗ จดักิจกรรมจิตอาสา เน่ืองในวันเสด็จสวรรคต                                                  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธบิดินทร 

            
     นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผูบังคับการกองบิน ๗ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๗ จำนวน ๔๐ นาย    

จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ตัดแตงกิ่งไม ปรับปรุงภูมิทัศน และฉีดพนน้ำยาฆาเช้ือเพื่อทำความสะอาด

สถานท่ีบริเวณโดยรอบ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี พรอมท้ังมอบแอลกอฮอล ๗๕ % สำหรับ     

ทำความสะอาดพื้นผิวและวัสดุอุปกรณ จำนวน ๕๐ ขวด และหนากากอนามัย จำนวน ๑๕๐ ผืน ใหแก นางฐิติมณฑ          

ฐิติไวฑูรย ผูอำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใชในมาตรการปองกันเช้ือโรค COVID -19 

เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎรธาน ีจังหวัดสุราษฎรธานี  

กองบิน ๔๖ ตอนรับ สายวทิยาการกรมชางอากาศ 

          

    นาวาอากาศเอก ปราโมทย  วันวาน วิศวกรอาวุโส กรมชางอากาศ พรอมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการชางอากาศ   

ณ ฝูงบิน ๔๖๑ และแผนกชางอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๔๖  โดยมีการบรรยายสรุปมาตรฐานการซอมบำรุงอากาศยาน 

โดยมี นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผูบังคับการกองบิน ๔๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓                   

ณ ศูนยปฏิบัติการกองบิน ๔๖ (ช่ัวคราว) อาคารแผนกสวัสดิการ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 

ฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง รวมกิจกรรมปลูกตนไมตามโครงการปลูกตนไมขยายความรมเย็น  

                                       
   นาวาอากาศเอก สมภูม ิมูลทองจาด ผูบังคับฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง มอบหมายใหนาวาอากาศตรี บุญสง วงษสิทธิ์ 

ผูบังคับกองรอยทหารอากาศโยธิน กองพันปองกันฝูงบิน๒๓๗ พรอมดวยขาราชการ และทหารกองประจำการ ฝูงบิน ๒๓๗ 

รวมกิจกรรมโครงการปลูกตนไมขยายฐานความรมเย็น ณ พุทธอุทยานวัดถ้ำผาแดงผานิมิต บานดงเย็น ตำบลบัวเงิน 

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน โดยมี นายสมศักด์ิ จังตระกูล ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธาน ฯ เมื่อวันท่ี ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                หนา  ๖ 

 

 

 

 

 
 

ขาวบริการ 
 กำหนดการงานสวดอภิธรรมศพ นายสมหวัง สีหา บิดาของ เรืออากาศโท เกษม สีหา ขาราชการกองบิน ๖ 

ต้ังแตบัดนี้ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙๐๐  ณ วัดหวยโปง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และฌาปนกิจศพ                

ในวันเสารท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐                                                                       

  

www.rtaf.mi.th                  
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